
Zápis z     jednání pastorační rady dne 4. 3. 2019  

Přítomni: P. Filip Janák, Margita Pácaltová, Aleš Vostřez, 
Tomáš Kolátor, Vojtěch Polák, Radek Mičo, Eva Bičišťová

Po krátké úvodní modlitbě byla projednána tato témata:

 Otec Filip vybídl členy pastorační rady i všechny farníky
k  modlitbě  a  to  jak  v rámci  rodin,  tak  i  k  společné
modlitbě  farníků,  zdůraznil  velký  význam  modlitby  za
farnost,  ve které žijeme…, proto dobrou příležitost je
společná modlitba za farnost před každou nedělní mší
sv. (oranžové kartčky v lavicích – prosíme, neodnášejte
je z kostela),

 plánované setkání členů pastorační a ekonomické rady
s projektantem osvětlení  v našem kostele,  měření  síly
osvětlení  v jednotlivých  částech  kostela  (schůzka  ve
středu 6. 3. po mši sv.)

 podrobnější kalendář akcí na postní dobu:
- pobožnost křížové cesty: každý pátek od 17 h, poté mše

sv., každou neděli od 17 h, poté adorace,
- 15. 3.   setkání farníků na faře (po mši sv.),
- 17. 3., 31. 3.   foorball,
- 19. 3., 3. 4.   vzdělávání ve víře na faře pod vedením

Aleše Vostřeze,



- 29.  3.    k 10.  výročí  založení  DUHY mše  sv.  od  16  h
(celebruje  Jan  Vokál,  biskup  královéhradecký)  a
následně  v     rámci  oslav  od  18  h  kulturní  program  
s     občerstvením v     prostorách Biografu Na Špici - VŠICHNI  
JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!,

- 31. 3.   Misijní koláč – prodej koláčů na podporu misií,
koláče  určené  na  prodej  je  nutné  přinést  na  faru
v sobotu 30. 3. mezi 15. – 16. hod.,

- 8. 4.   pěší pouť do katedrály v Hradci Králové,
- 13. 4.   Diecézní setkání mládeže, setkání je určeno pro

dět starší  13t let  (dět z  farnost bude  na  akci
doprovázet otec Filip),

- 14. 4.   na Květnou neděli  odpoledne putovní křížová
cesta, začátek v 15 h,

- 19.  4.    Velký  pátek  –  velkopáteční  obřady  od  15  h,
křížová cesta na Gothard od 20.30 h,

- 20. 4.   Bílá sobota - pastorační rada rozhodla o změně,
v     letošním  roce  se  budou  velikonoční  vigilie  slavit  až  
v     neděli  a  to  v     brzkých  ranních  hodinách  –  ve     4:30  h  
ráno  (před  východem  slunce),  slavnostní  mše  sv.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude v 18h.

Příští setkání PF  je plánoááno na útero 9. 4. od 18:00.

Zapsala: Eva Bičišťová


